
کارِ کارستان امام خمینی که او را باالتر از همه آن بزرگان می نشاند، 
تشکیل نظام اسالمی و قدرت دادن به اسالم در اجرای احکام در یک 
کشور بزرگ و پر افتخار بود. امام خمینی در ایران، »دولت مقاومت« 
تشکیل داد. »دولت مقاومت که سیاســت دارد، اقتصاد دارد، نیروی 

مســلّح دارد، حرکات بین المللــی دارد، منطقه ی نفوذ وســیع در 
درون کشور و بیرون کشــور دارد... برای همین است که دشمنی ها 
از همه جای دنیا -چه از ســوی قدرت طلبان، چه از ســوی نوکران 

قدرت طلبان- متوّجه جمهوری اسالمی است. 96/2/20«

اما امروز و برای نسلی که قیام حضرت روح ا... را ندیده و ممکن است 
از برخی تحوالت و رخدادها دلســرد شــود، بازگویی این واقعیت 
راهگشاست که جرقه و استمرار قیام تاریخ ساز امام)ره( در شرایطی بود 
که تقریباً همه افراد مؤثر و حتی دلسوز، امیدی به پیروزی نداشتند؛ »در 
حادثه ی مدرسه ی فیضیه و سپس در قضیه ی پانزده خرداد، عده یی 
میگفتند فایده یی ندارد، بیخود معطلید؛ آنها چند برابر شمایند! بعد 
هم که در سال 43 امام)ره( را تبعید کردند، باز این طرز فکر در بعضی 
از این افراد راسخ شد و گفتند امام بی جهت زحمت میکشند و تالش 
میکنند؛ ایشان به جایی نمیرسند! 68/3/18« هیچ کس امید نداشت اما 

3 »آن چیزی که امام را وادار میکرد که علی رغم همه ی این حرفها

شرح حال او را می خواندیم، نیرو می گرفتیم | این شماره تقدیم   می شود به روح پرفتوح شهید میرزا کوچک خان جنگلی

هر وقت نام میرزاکوچک خان را به یاد می آوردیم و شرح حال او را میخواندیم، نیرو میگرفتیم. او از همت و اراده و شخصیت و هویّت خود خرج کرد، برای این که به یک نسل 
هویّت و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد. این بسیار ارزش دارد. امثال او تعدادی بودند که در غربت مبارزه کردند، در غربت هم ُمردند؛ اما میبینید که امروز غریب نیستند. جریان 

تاریخ، جریان عجیبی است. نگذاشت و نخواهد گذاشت شیخ فضل ا... ها و میرزاکوچک خان ها و خیابانی ها و امثال اینها، همچنان که غریب ُمردند، غریب بمانند. 80/2/12
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پایانکاربهسودجبههخداییست

دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه کار آمریکا در یک ســنت شــکنی 
آشکار، نخستین مقصد خود در قامت رئیس جمهور را نه یک کشور 
غربی، که عربستان سعودی قرار داد. از پیش از انجام سفر سعودی ها 

و رسانه های پرشمار وابسته به آنها تالش بسیاری کردند تا این اقدام 
را یک موفقیت برای کشورشان معرفی کرده و دلیلش را جایگاه ویژه 
 2 این کشور در معادالت بین المللی عنوان نمودند.| ادامه در صفحه

هنگامه سقوط »آل سعود«
روایت رهبر انقالب از علت اهمیت پانزده خرداد

بازخوانی  |  3

روزه، مظهر گذشت از خواسته هاست

شرح حدیث  |  ۴

خانواده ایرانی   |  ۴

جایی که سازش وکوتاه آمدن خوب است!   

گزارش هفته

تردیدی در زوال و نابودی اهل باطل وجود ندارد

مزار: گورستان سلیمان داراب تاریخ شهادت: 21 آذر 1300 شهادت: به دست عوامل رضا قلدر

28 سال از رفتن مردی می گذرد که خداوند با زیســتن در عصر او بر ما منت نهاد؛ همان مردی که »اگر شرح حال او را در تاریخ 
می خواندیم، نصفش را باور نمی کردیم؛ از بس عظمت در زندگی و رفتار امام هســت، اگر خودمان ندیده بودیم و بنا بود در تاریخ 
بخوانیم نصفش را باور نمی کردیم. 9۴/8/3« تاریخ رفت وآمد افراد بزرگی را به خود دیده است که مرور آن، حسرت همزیستی با آنان 
را بر دل انسان می گذارد »آدم های بزرگی که در تاریخ بودند آدم دلش می خواست اینها را می دید مثالً عالمه حلی، شیخ بهایی... امام از همه ی 

اینها باالتر بود با آن کارهایی که کرده بود. 9۴/8/3«

سالگرد رحلت جانسوز امام خمینی 
و قیام پانزده خرداد تسلیت باد

ت جنگل
از نهض

ت  :آغ
ه مناسب

ب

درس های
 قیام روح ا...

برای امروز نیــروی مومـن و  انقالبـی



 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

  طرح کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
برای اعمال تحریم های جامع علیه ایران 

اعضـای کمیتـه روابـط خارجـی مجلـس 
سـنای آمریکا پنجشنبه گذشـته )4 خرداد( 
طرحـی کـه خواسـتار اعمـال تحریم هـای 
جامـع غیرهسـته ای علیـه ایـران اسـت را به 
تصویـب رسـاندند. سـناتور "بـاب کورکـر"، 
و  سـنا  خارجـی  روابـط  کمیتـه  رئیـس 
تهیه کننـده اصلـی ایـن طـرح، فروردین ماه 
سـال جـاری اعـالم کـرد رأی گیـری درباره 
ایـن طـرح بـه دلیـل آنکـه ممکـن اسـت بر 
انتخابات ایـران اثـر بگذارد بـه تأخیـر افتاده 
اسـت. این طـرح اکنون بـرای تبدیل شـدن 
بـه قانـون بایسـتی ابتـدا در یـک رأی گیری 
دیگر بـه تأییـد صحن عمومی سـنا برسـد و 
پس از آن در مجلـس نماینـدگان آمریکا نیز 

تصویـب شـود. |  فـارس |

  لوموند: حمایت ایران از 
تروریسم دروغ محض است

هیـچ  ایـران  نوشـت:  لومونـد  روزنامـه 
ارتباطـی بـا تروریسـم افراطـی که از سـال 
2001 غـرب را تهدیـد می کنـد، نـدارد و 
حمایت ایـن کشـور از تروریسـم بین المللی 

دروغ محـض اسـت. |   ایرنـا | 

  نصر ا...: امروز از هر زمانی قوی تریم 
دبیـر کل حـزب ا... لبنـان در سـخنرانی بـه 
پیـروزی  سـالگرد  هفدهمیـن  مناسـبت 
مقاومـت لبنـان: عربسـتان سـعودی از هـر 
کاری که برای تضعیـف ایران الزم بوده اسـت 
فروگذار نکرد اما همواره شکسـت خـورد و در 
آینـده نیـز چنیـن خواهـد بـود. وی در ادامه 
تصریـح کـرد: مقاومـت از تهدیـد و جنـگ 
نمی هراسـد، مـا امـروز در مقاومـت، چـه در 
حـوزه نیروی انسـانی، چـه در حـوزه امکانات 
و چـه در زمینصـه اراده و ایمـان از هـر زمانی 

خ صـدا و سـیما |  قـوی تریـم.  | 

  الوروف: نشانه های شکست تروریست ها 
در سوریه آشکار شده است 

الوروف: اوضـاع در سـوریه بـه طـور جـدی 
تغییـر کـرده اسـت و نشـانه هایـی بـروز 
کـرده اسـت کـه بسـتر سـاز بیـرون رانـدن 
تروریسـت ها و برگـزاری گفت وگـوی واقعی 
بیـن سـوری ها اسـت. وی تصریـح کـرد: 
وضعیت در سـوریه بـه طور قابـل مالحظه ای 
در هفت مـاه اخیر تغییر کرده اسـت. شـرایط 
الزم بـرای شکسـت تروریسـت هـا و گفـت 
وگـوی سـوریها بـا یکدیگـر بـرای تعییـن 
خودشـان  توسـط  کشورشـان  سرنوشـت 

نمایـان شـده اسـت. |  العالـم | 

هفته اخبار
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شاید نود درصد شما ]جوانها[، نه دوران امام را دیده اید، نه امام را مشاهده کرده اید، اکثرتان جنگ را ندیده اید اّما روحّیه، همان 
روحّیه است.من مرتبطم با جوان ها. روحّیه ی امروز جوان های ما همان روحّیه ی جوان های آن وقت است؛... امروز آن ]شرایط[ 
نیست، درعین حال آن روحّیه هست. تفاوت دیگر اینکه بصیرت و آگاهی و تجربه ای که جوانهای ما امروز دارند، آن روز وجود 
نداشت؛ یعنی ما پیش رفته ایم. امام سرنوشت انقالب را سپرد به شما جوانها؛ و هر مجموعه ی جوانی، هر نسلی، وقتی از جوانی پا 

95/9/3 میگذارد به میانسالی، در واقع این امانت را تحویل میدهد به نسل جوان بعد از خودش و این سلسله تمام نشدنی است.

# جوان_آگاه_ ایرانی                     
 

کلید
واژه

هنگامه سقوط »آل سعود«

رهبر معظم انقالب در ابتدای هفته جاری با اشــاره به سفر 
ترامپ، آنرا ناشــی از حکمرانی »افــرادی ناالیق در جوامع 
اسالمی« دانســتند که »اموال مســلمین را تقدیم کفار و 
دشــمنان مردم می کنند« و با دروغین خواندن ابراز محبت 
غربی ها بــه حاکمان برخــی دول مرتجع، اضافــه کردند: 
»واقعیت این اســت که صمیمیتی وجود ندارد و همان طور 
که خود آمریکایی ها گفتند، آنها را می دوشــند و در نهایت 

ذبحشان می کنند 96/3/6«.
حضرت آیت ا... خامنه ای اشــاره ای به رفتارهای ضددینی و 
ضد انسانی مدعیان خادمی حرمین شریفین در یمن و بحرین 
هم داشــتند و وعده قرآن مبنی بر نابود شدن باطل را یادآور 
شدند و افزودند: »کسانی که علیه مسلمانان چنین کارهایی 
را می کنند، باطل هســتند و باطل قطعاً دچار زوال و سقوط 
خواهد شــد. البته زمان نابودی آن وابسته به چگونه عمل 
کردن مؤمنان اســت و اگر جامعه مؤمن درست عمل کند، 

نابودی باطل زودتر اتفاق خواهد افتاد 96/3/6«.
این روزها درحالیکه سرزمین های اسالمی، ماه میهمانی خدا 
را جشن گرفته اند و با روزه داری به دنبال کسب عبودیت حق 
تعالی هستند، مسلمانان در سوریه، یمن، بحرین و عراق در 
آتش حماقت، کینه ورزی و زیــاده خواهی حکام مرتجع و 
وابسته برخی کشورهای اسالمی، می سوزند. آش آنقدر در 
یمن شور شده که مقامات ســازمان ملل هم سکوت خود را 
شکســته و از قحطی قریب الوقوع در این کشــور و نیاز 19 
میلیون نفر از جمعیت آن به کمک، خبر می دهند. بماند که 
آتش این جنگ جز با چراغ سبز این نهادهای بین المللی و 

اربابان غربی حاکم بر آن، اینگونه شعله ور نمی شد. 
کمی آنسوتر در جزیره بحرین، رژیم دیکتاتور آل خلیفه به 
سیم آخر زده و پس از برگزاری چند جلسه دادگاه نمایشی 
»آیت ا... عیسی قاسم« حکم به یکســال حبس ایشان داد و 
بعد هم وحشیانه به منطقه محل سکونت ایشان و با به خاک 
و خون کشیدن منطقه الدراز، چند جوان بحرینی را شهید 

و دهها نفر را به اســارت بردند. مــزدوران حکومت بحرین 
همچنین منزل شــیخ را هم محاصره کردند و تا به امروز از 
وضعیت وی خبر متقنی در دست نیست.رهبری که دبیرکل 
حزب ا... لبنان معتقد اســت "اگر یک نفر در جهان شایسته 
جایزه صلح نوبل باشــد، شیخ عیسی قاســم است" چرا که 
"ظلم، سرکوب و تعدی رژیم بحرین جوانان این کشور را به 
خروش کشاند، اما شیخ عیسی قاسم و امثال وی مانع خشونت 
شدند و شور مردم را کنترل کردند". حاال به نظر می رسد تداوم 
اقدامات احمقانه، خشونت بار و سرکوب گرانه آل خلیفه که به 
پشتوانه برادر بزرگش آل سعود صورت می گیرد، نتیجه ای جز 
قاطعیت بیشتر جوانان بحرینی در تشدید فعالیت های انقالبی 
و قراردادن گزینه های جدید بر روی میز مبارزه نخواهد داشت. 
موضوعی که حدود یک سال قبل رهبر معظم انقالب اینگونه 
به آن اشاره کردند: » آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعّرض 
قرار داده اند؛ این حماقت آنها اســت، این بالهت آنها را نشان 
میدهد. شیخ عیسی قاسم کسی بود که تا امروز و تا وقتی که 
میتوانســت با مردم حرف بزند، از حرکات تند و مسلّحانه ی 
مردم جلوگیری میکرد، مانع میشد. نمیفهمند که با چه کسی 
درافتاده اند، نمیفهمند که تعّرض به شیخ عیسی قاسم یعنی 
برداشتن مانع از مقابل جوانهای پُرشور و پُرحماسه ی بحرینی 
که ]اگر[ بیفتند به جــان نظام حاکم، از هیــچ راه دیگری 

نمیتوانند آنها را ساکت کنند95/۴/5«.
همانگونه که رهبرمعظم انقالب هم فرمودند تردیدی در زوال 
و نابودی اهل باطل وجود نــدارد و تنها نحوه اقدام و فعالیت 
جبهه مومن انقالبی است که سرعت و زمان این از بین رفتن 
را تعیین می کند، به نظر می رسد اکنون از سویی اراده جوانان 
غیور بحرینی برای یکسره کردن کار حکومت وابسته، عقب 
مانده و متحجر حاکم برکشورشان بیش از همیشه شده و هم 
از باب » اشغل الظامین بالظالمین«تحقق وعده ذبح کردن گاو 

شیرده به دست دشمنان دوست نما نزدیک است؛ انشاا...

 آقای شیخ عیسی 

قاسم را مورد تعرّض 

قرار داده اند؛ این 

حامقت آنها است، 

این بالهت آنها را 

نشان میدهد. شیخ 

عیسی قاسم کسی 

بود که تا امروز و تا 

وقتی که میتوانست 

با مردم حرف 

بزند، از حرکات 

تند و مسّلحانه ی 

مردم جلوگیری 

میکرد، مانع میشد. 

منیفهمند که با 

چه کسی درافتاده اند

تردیدی در زوال و نابودی اهل باطل وجود ندارد

دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه کار آمریکا در یک سنت شکنی آشکار، نخستین مقصد خود در قامت رئیس جمهور را نه یک کشور غربی، که 
عربستان سعودی قرار داد. از پیش از انجام سفر، سعودی ها و رسانه های پرشمار وابسته به آنها تالش بسیاری کردند تا این اقدام را یک موفقیت 
برای کشورشان معرفی  و دلیلش را جایگاه ویژه این کشور در معادالت بین المللی عنوان کردند. اما تنها سپری شدن چند روز کافی بود تا نشان 
دهد اهداف واقعی سفر چیست و برنده واقعی کیست؟ مسئله ای که ترامپ هم پس از بازگشت به کشورش، به زبان ساده آن را بیان کرد: »بازگرداندن صدها 
میلیارد دالر از خاورمیانه به آمریکا یعنی شغل، شغل، شغل«. در واقع رئیس جمهور کاسب مسلک آمریکا نشان داد کامال به آنچه که در جریان رقابت های 
انتخاباتی گفته بود، معتقد است که »عربستان تنها مانند گاو شیرده است 96/3/6« و البته باید انتظار تحقق بخش دوم وعده او را هم کشید »وقتی شیرش 

تمام شود، گردنش را می زنیم 96/3/6«. 
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هفته سخن

روایت رهبر انقالب از علت اهمیت پانزده خرداد

تاریخ رژیم گذشته را بدانید

پانزدهم خرداد سال ۴۲ یک مقطع بســیار مهمی اســت. در روز ۱۵ خرداد حادثه ای که اتفاق افتاد، پیوند مردم با 
روحانیت را در این سطح خطرناک نشان داد. در عاشورای آن ســال امام بزرگوار سخنرانی تعیین کننده ای کردند. 
بعد که امام را دستگیر کردند، در روز پانزده خرداد در تهران، قم و در بعضی شهرهای دیگر، یک موج حرکت عظیم 
مردمی به راه افتاد و رژیم طاغوت با همه ی وجود دســت به سرکوب این حرکت مردمی زد. این نشان دهنده ی این 
بود که آحاد ملت ایران، با روحانیت، با مرجعیت -که مظهر آن، امام بزرگوار بود- چنین پیوند مســتحکمی دارند. 

92/3/14 نکته اینجاست که همین پیوند است که ضامن پیشرفت نهضت، اوج نهضت و پیروزی نهضت می شود.

به جوان ها توصیه میکنم که آگاهی های خودشان را افزایش دهند. بسیاری از کجروی هایی که مالحظه می کنید، ناشی از 
کمبود آگاهی است. نسل امروز باید از تاریخ کشورش  اّطالع داشته باشد؛ بخصوص از زمان مشروطیت به این طرف را بداند. 
شما باید بخصوص تاریخ رژیم گذشته را بدانید. نسل امروز ما درست نمی داند که انقالب اسالمی چگونه این کشور را از  چنگال 
آن رژیم خالص کرده است. من گمانم این است هر کسی که بداند این انقالب، کشور را از دست چه گرگ های خون آشامی 

گرفته و چه زحماتی را تحّمل کرده و چه دشمنی هایی با آن شده، کامالً می فهمد که در این نظام چه باید بکند. 79/12/22

نقش مطالعه ی تاریخ در اصالح کجروی ها و تشخیص درست وظیفه

پیوند مستحکم مردم با امام؛

بازخوانی

مطالبه
رهبری

استغفار، وسیله امان از عذاب الهی
استغفار و اثرات آن در جامعه از منظر رهبر انقالب

اســتغفار یعنی از خدای متعال طلب بخشش  استغفار و توبه

کردن و مغفرت او را خواســتن. این در قرآن در 
آیات متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.از ما 
خواسته شده اســت، که برای گناهانمان توبه 
کنیم؛ هیچکس هم نیست که گناه نداشته باشد. البته 
گناه ما مردم معمولی، با گناه اولیاء و مقربان فرق می کند. 
امیرالمؤمنین هم استغفار می کند، اما استغفار او از آن نوع 
کارهائی که ما می کنیم نیست، از چیز دیگری استغفار 
می کند، ما مردم که در زندگی شخصیمان و در زندگی 
اجتماعیمان، اشتباهات داریم، تخلفات داریم، گناه ها و 
 جرأت ورزیدن های برخدا داریم، باید اســتغفار کنیم. 
...گناهــان موجب می شــود کــه زندگــی اجتماعی 
اجتماعات تباه بشود. خیلی از جوامع در رفاه و آسایش و 
قدرت و عزت به سر می بردند، گناه آنها را به ذلت کشاند، 
آنها را از امکاناتی که خدا در اختیارشــان گذاشــته بود 
محروم کرد. در آیات متعددی باز در قرآن این معنا هست 
که }فأخذناهم بذنوبهم { »فاخذهم ا... بذنوبهم« خدا به 
خاطر گناه جامعه ای را گرفت، آنها را دچار عذاب و نقمت 
 کرد. این یک معرفت قطعی از معارف اســالمی است.  
... امروز باید این وسیله ی امان را ما برای خودمان حفظ 
کنیم و فقط به زبان گفتن اســتغفرا... کافی نیســت، 
اســتغفرا... یعنی من از خدا طلب بخشش می کنم، »و 
اتوب الیه« یعنــی به او بــر می گردم، بایــد برگردیم. 
اساسی ترین شرط همین است که گفتم، متوجه گناهانی 
که سر می زند باشیم. ما اشکال کارمان این است، غافل 
می شویم از گناهانی که از ما سر می زند، گاهی کسی یک 

گناهی را انجام می دهد، خیال می کند ثواب می کند. به 
انگیزه ی روحیه ی انقالبی یک حرکتی انجام می دهد که 
ضد اسالم است و ضد انقالب است؛ به بهانه ی تمسک به 
اسالم و قرآن کاری می کند، حرفی می زند، که ضد اسالم 
و قرآن است. باید توجه داشــت. هوشیارانه باید متوجه 
اعمال خود بــود و نگوئید نمی توانیــم بفهمیم، نخیر 
وجدان انســان خوب می فهمد که کــدام حرف، کدام 
حرکت خالف است و کدام طبق »ما انزل ا...«؛ از خدای 
متعال مسألت می کنم که ما را موفق به استغفار کند. 

امروز بايد اين 

وسيله ى امان را ما 

براى خودمان حفظ 

كنيم و فقط به زبان 

گفنت استغفرا... كاىف 

نيست، استغفرا... 

يعنى من از خدا 

طلب بخشش 

مى كنم، »و اتوب 

اليه« يعنى به او 

بر مى گردم، بايد 

برگرديم
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1 امیدش را از دست ندهد و به حرکت خود 

ادامه دهد، انجام تکلیف الهی بود. 68/3/18«
قدرت ایمان و امید

امید داشــتن به رحمت الهی چیزی نیست که 
رایگان نصیب فرد یا ملتی شود؛ الزمه امید، ایمان 
است؛ آن مرد حکیم و آن »مؤمِن متعبِد انقالبی« 
عمیقاً به قدرت و هدایت الهی ایمان داشــت و 
می گفت »از اول انقالب تا حاال، یک دست غیبی 
 در همه ی کارها دارد ما را هدایت و پشــتیبانی 

میکند. 68/3/18«
ایمان و امید که در دل و در عمل با هم جمع شوند، 
چنان قدرتی تولید می کنند که »کوه ها در مقابل 
یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی، هموار 
خواهد شــد و قدرت مقاومت نخواهد داشــت. 
96/3/3« راز پیروزی قیام امام خمینی)ره(، زنده 
نگه داشتن این دو مؤلفه در ملت و در نیروهای خط 
مقدم فداکاری بود. از قضا تمام تالش دشمنان 
ملت چه در دوران مبارزه و چــه از همان روز اول 
پیروزی انقالب اسالمی نیز جنگ روانی در القای 
ناامیدی و »نمی شــود و نمی توانیم« بوده است. 
»دشمن آن وقتی که در میدان، در صحنه ی عمل 
نتواند کاری از پیش ببرد، دست به جنگ روانی 
میزند؛ برای مأیوس کردن، برای ناامید کردن، برای 

خالی کردن دل ملتها. 87/3/1۴«
تجربه قیام امام برای جوان امروز

امروز هم جــوان مؤمن و انقالبی هــم به وعده 
الهی باور دارد کــه آینده از آِن اســالم و جوانان 
مؤمن است، هم تجربه قیام امام خمینی و 4 دهه 
پیشرفت مستمر انقالب اسالمی، حکم »لیطمئن 
قلبی« را برای او پیدا کرده است. تجربه فتوحات 
دفاع مقدس را دارد و پیروزی های نزدیک و سریع 
»از نیمه ی دّوم سال ۵9 تا شش ماه اّول سال ۶1 
حرکت ملّت ایران و نیروهای مسلّح ما آن چنان 
شــد که دو عملّیات بزرگ و مهم به وجود آمد؛ 
یعنی فتح المبین و بیت المقّدس و فتح خّرمشهر... 

این جور حرکت سریع بود! 96/3/3« 
بنابراین از کندی در حرکت به سوی اهداف و 
ناکامی ها  و نواقص و کاستی ها ناامید نمی شود 
چرا که»ما به چشــم خودمان دیدیم که یک 
ملّتی با دست خالی در جنگ تحمیلی پیروز 
شــد؛ یک ملّتی با تازه کار بودن در مســائل 
سیاسی و بین المللی، بر توطئه های دشمنان 
پیروز شــد؛ یک ملّتی با اینکــه در مقابلش 
یک جبهــه ی قدرتمند ماّدی شــکل گرفته 
که از پشــت خنجر میزنند، از جلو شمشــیر 
میکشند، هیاهو میکنند، عربده میکشند، فالن 
میکنند، چهل سال است علیه ما دارند مرتّب 
توطئه میکنند، چهل ســال هم هست مرتّب 
توطئه هایشان خنثی میشــود؛ اینها را مگر 
نمی بینیم؟ 96/3/6« این نگاه را جوان مومن 
و انقالبی از امام راحــل)ره( به خوبی آموخته 

است و این درس را هرگز از یاد نخواهد برد.



روزه، مظهر گذشت از 
خواسته هاست

حدیــث صحیــح معتبــر از پیغمبر 
وُم ُجنٌَّة ِمَن  اکرم)( این است: »الصَّ
الّنار«)1( روزه، سپر آتش است... خصوصیت روزه 
چیست که تعبیر »ُجنٌَّة ِمَن الّنار« درباره ی آن 
بیان شده است؟ خصوصیت روزه عبارت است از 
کّف نفس. مظهر صبــر در مقابل گناه و غلبه ی 
مشتهیات، روزه اســت. روزه، مظهر گذشت از 
خواسته هاست. اگرچه زماِن روزه محدود است - 
چند ســاعت در روز، آن هم چند روز در سال - 
لیکن به صورت نمادین، یک حرکت اساسی برای 
انسان است. چرا؟ چون هواهای نفسانی و هوسها 
و مشتهیات و خواستهای نفس، همان مسیری 
است که انســان را به گناه می رســاند. این طور 
نیست که مشتهیات نفسانی با گناه مالزم باشند؛ 
نه، بعضی از مشتهیات نفسانی هم حالل است. اما 
این که انسان دهنه ی نفس را بردارد، نفس خود را 
بی مهار و بی دهنه رها کند و اسیر مشتهیات آن 
 )( شود، همان چیزی است که امیرالمؤمنین
در نهج البالغه فرمودند: »ُحِمَل َعلَیها أهُلها«؛)2( 
او را روی اسب سرکشی انداخته اند که دهنه ی 
آن دست این شخص نیست و اسب سرکش هم 

او را می برد به پرتگاه پرتاب می کند. 83/8/6
1( الکافی، ج2، ص18.

2( نهج البالغه، خطبه16.

 س: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی 
به علت ضعف  جسمانی توانایی روزه گرفتن 
ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمی تواند  
قضای آن را به جا آورد تا اینکه ماه رمضان سال 

بعد فرا می رسد، چه حکمی  دارد؟
ج: ناتوانی از گرفتــن روزه و قضای آن به مجرد 
ضعف و  عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه 
نمی شود، بلکه قضای روزه های ماه رمضان که  از 

او فوت شده، بر وی واجب است.
س: اگر دختر نه ســاله ای که روزه بر او واجب 
شده، به دلیل دشواری، روزه اش را افطار نماید، 

آیا قضا بر او واجب است یا خیر؟
ج: قضای روزه هایی که از ماه رمضان افطار کرده، 

بر او واجب است.

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

امام کالم

حزب ا... تریبون

سـعی شـما این باشـد کـه در تمـام دوران زندگـی، بـه خصـوص سـالهای اّول، این 
چهـار پنـج سـال اّول، باهـم سـازگاری داشـته باشـید. ایـن طـور نباشـد کـه یکی 
اندکـی ناسـازگاری نشـان داد، آن دیگری هم حتمـاً در مقابل او ناسـازگاری نشـان 
بدهد. نـه! هر دو با هم سـازگاری نشـان بدهیـد و اگر دیدید همسـرتان ناسـازگاری 
کـرد، شـما سـازگاری نشـان دهیـد. ایـن از آن جاهایـی اسـت کـه سـازش و کوتاه 

آمدن خـوب اسـت. 76/۴/31

جایی که سازش وکوتاه آمدن خوب است!

شجره طیبه جمهوری اسالمی

سالم خدمت تمامی دست اندرکاران خط 
حزب الهی. چند تا سوال داشتم خدمتتون.آیا در 
شهرســتان ابرکوه نمایندگی توزیع نشــریه 
هست؟ آیا جهت پخش و تکثیر نشریه هزینه اش 

به عهده خودمون هست یا نشریه؟     
پاســخ: ســالم. همانطور که پیش از این در 
نشریه تاکید کردیم تکثیر و توزیع خط حزب 
ا... داوطلبانه و خودجوش است. بدین نحو که 
برادران و خواهران گرامی فایل نشــریه را از 
 سایت KHAMENEI.IR یا کانال خط حزب ا...:
telegram.me/khattehezbollah دانلود، به 
تعدادی که امکان دارند تکثیر و در محل هایی 
مثل مسجد، پایگاه بسیج، هیئت های مذهبی، 

دانشگاه ها و حوزه های علمیه توزیع میکنند

باسالم وخسته نباشــید.ممنون وسپاس 
بخاطر مطالب مفیدتان که راهگشا و پاسخگوی 
بسیاری از ســواالت ذهنی این حقیر میباشد و 
سپاس بخاطر مطلب جدیدتان که حدیث درس 
خارج حضرت آقا رو گذاشتید همیشه منتظر 
چنین مطلبی بودم چون ایشان حتما احادیث 
مســتند وجالب و کاربردی برای ایــن زمان را 
مطرح میکنند ابتدای درسشان. خانواده ایرانی 
هم بسیار جالب است من همیشه از مطالب شما 
برای آموزش خودم ابتداً و بعد برای سرگروه های 

بسیج استفاده میکنم. اجرکم عندا...

امام عزیز ما از چشم ما ناپدید شد؛ جسم او از میان ما رفت؛ ولیکن حقیقت امام، فکر امام، روح امام، 
درس امام و مکتب امام در میان ملت ما و در میان امت اســامی باقی ماند. این شجره ی طیبه ... 
شاخ و برگ بر سرتاسر فضای زندگی امت اسامی گسترانید؛ روزبه روز ریشه دارتر شد؛ روزبه روز 
مستحکمتر شد. محصول آن، بیداری در دنیای اسام ... در کشور ما و میان مردم ما بود. 85/3/14
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     10001028 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

با دلی آرام و قلبی مطمئن
 به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری 
امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران 
مرخص، و به ســوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و 

به دعای خیر شــما احتیاج مبرم دارم. و از خدای 
رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی 

خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.
و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور 
و تقصیرها بپذیرند. و با قــدرت و تصمیم اراده به 

پیش روند و بدانند که بــا رفتن یک خدمتگزار در 
ســّد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شــد که 
خدمتگزاران باال و واالتر در خدمتند، و ا... نگهدار این 
ملت و مظلومان جهان است. فرازی از وصیت نامه 

سیاسی - الهی  امام خمینی )ره(؛ 26 بهمن 1361

مسجد پایگاه انواع و اقسام 
فّعالّیتهای اجتماعی است 

مسـجد پایـگاه انـواع و اقسـام فّعالّیتهـای 
اجتماعـی اسـت؛ یعنـی وقتـی مـا مـردم را 
گـرد ایـن محـور جمـع کردیـم، از آنهـا چـه 
میخواهیم. یکـی از چیزهایی کـه میخواهیم 
ایـن اسـت کـه بـه فّعالّیتهـای اجتماعـی 
همـه ی  اسـالمی  جامعـه ی  در  بپردازنـد. 
دارنـد،  مسـئولّیت  دارنـد،  وظیفـه  آحـاد 
بایـد کار انجـام بدهنـد؛ کار بـرای پیشـرفت 
جامعه، کار بـرای اّمـت. بنابرایـن اینجا محّل 
پمپـاژ فکرهـا و پراکنـدن وظایـف مختلف و 
کشـاندن مردم بـه کارهـای گوناگون اسـت. 
مسـجد بـرای انجـام فّعالّیتهـای اجتماعی و 
پایگاه فّعالّیتهای اجتماعی اسـت. 95/5/31

یكی از چیزهایــی كه من بــر روی آن تكیه 
میكنم در این زمینه ی اعتقــاد و نگاه قلبی و 
گرایش قلبی، مسئله ی اعتماد به خدای متعال 
اســت، اعتماد به وعده های الهی است؛ این از 
جمله ی مطالبی است كه بنده اصرار دارم ما 
روی این كوتاهی نكنیم. وقتی خدای متعال 
صریحاً به ما وعده میدهد كه »اِن تَنُصُروا اهللَ 
یَنُصرُكم«، »َو لََینُصَرنَّ اهللُ َمن یَنُصُره«، وقتی 
اینجور خدای متعال بــا صراحت، با تأكید به 
ما وعده میدهد كه اگر شما از دین او حمایت 
كردید، از راه خدا پیروی كردید و آن را نصرت 
كردید، خدا شما را نصرت خواهد داد، ما باید به 
این وعده اعتماد داشته باشیم، باید همین جور 

عمل بكنیم. حاال این برای كســی كه تجربه 
نكرده، ممكن اســت از ذهن دور باشد و مورد 
استبعاد باشد، اّما من و شما كه تجربه كردیم، 
ما كه دیدیم چطور یك امِر نشــدنی شــد؛ 
نشدنی تر از این وجود نداشت كه انسان خیال 
كند با دست خالی، با حضور در خیابانها میشود 
یك رژیم مستبِدّ مســتكبِر مّتكی به همه ی 
قدرتهای جهانی را سرنگون كرد و به جای او 
یك نظام اسالمی آورد؛ آن هم نه یك نظامی 
منطبق بر معیارها و اســتانداردهای غربی؛ 
نظامی اسالمی، نظام فقاهتی. چه كسی باور 
میكرد چنین چیزی عملی بشــود؟ اّما شد؛ 

همین چیِز نشدنی اتّفاق افتاد. 92/6/6 

حزب ا...  این است

به وعده الهی اعتماد داشته باشیدشرایط وجوب و صحت روزه 
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